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Házasságkötéssel kapcsolatos szokások

A cigányoknál a házasságkötés előtti udvarlás nem volt fontos. Sőt, maga a házasság 
hivatalos formája sem sokat számított, de mivel a többség gyakorolta, hát alkalmazko
dásból elfogadták. A fiatalok egymás iránti figyelmességet nem árulhattak el. Nem volt 
szokás a karon fogás vagy egymás kezének megérintése sem.

A menyegző szabályozott rend szerint zajlott. Először a vőlegény elment a lányos ház
hoz, de nem a lánnyal beszélt, hanem az apával vagy az idősebb fiútestvérrel. Megbe- 
tűzszélték a kéretés időpontját. Ez volt a háztűznéző. A lánnyal legfeljebb a fiú anyja 
beszélt. A lányt feleségül az apától kellett kérni. A kérető személy általában a nagybácsi 
volt. Ha a lányt nem adták, akkor jött a szöktetés. A szöktetés után következő első ün
nepen általában kibékültek.

Nagy lakodalmi előkészület előzte meg a több napig tartó lakodalmat, amely olyan 
nagy, hogy a haragosok is kibékülnek.

A lakodalomra az egész rokonságot meghívták. A család rangját emelte, ha minél több 
a vendég. A vendégek tyúkot, birkát, bort, pálinkát vittek. Minden ivás előtt köszöntőt 
mondtak. Szokás volt a meny asszony tánc is. Az új pár sok ajándékot kapott, elsősorban 
edényeket. Ha gyász volt a háznál, akkor tánc nélkül zajlott le a lakodalom.

Más törzsbeli asszony feleségül vételét tiltották a szigorú törzsi törvények.

Forrás: www.szmm.hu

KÉRDÉSEK
Mi volt a háztűznéző? Mi volt az oka a szöktetésnek?
Mivel járultak hozzá a vendégek a lakodalomhoz?
Gyász esetén hogyan zajlott le a lakodalom?
Meséljétek el saját lakodalmi élményeteket!
Mi változott az idők során?

n @  FELADATOK
Rajzoljatok jeleneteket a lakodalomból rajzaitokból csináljatok lagzi-könyvet! 
Készíthettek animációs vagy burleszkfilmet is egy lagziról!

V___________________________________________________ J

http://www.szmm.hu
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Keresztelés

A családi élet minden boldog pillanata alkalom az ünneplésre. A keresztelőt általában 
a születés után hat héttel tartják. Az apa meghívja a rokonait, az egész családját, sőt az 
idegeneket is, hogy osztozzanak örömében.

A kereszteléskor a keresztapa és a keresztanya viszi a gyereket a templomba. Ezen az 
eseményen a keresztszülők fogadalmat tesznek, és ígérik, hogy élete során segítik a 
gyermeket. A kicsinek az esemény alkalmából lehetőségeikhez képest értékes ajándé
kokat adnak, de az ő kötelességük a keresztelőruha megvásárlása is. A templomi ese
mények után lakomát rendeznek a gyermeket olykor kiteszik az asztal közepére, és 
köszöntőket mondanak rá. A keresztelő általában 2-3 napos.

Forrás: romaklub.network.hu 
katolikus lexikon

Keresztelés

0 3  KÉRDÉSEK
y

Általában mikor tartják a keresztelőt?
Miért tartják a keresztelőt? Kik vesznek részt a keresztelőn? 
Mi a keresztszülők dolga?
Meséljétek el nálatok -  ha volt hogyan zajlott 
egy keresztelés!
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Jelképek

■
 A jelkép valamely országot, népet megsze

mélyesítő, felidéző tárgy vagy fogalom. 
A fogalom lehet himnusz vagy jelmondat is, 
amely tömören kifejezi az adott nép életfel
fogását, céljait.

Az 1971-ben Londonban megtartott I. Ci
gány Világkongresszuson fogadták el a ci
gányok közös jelképét a kereket és az ezzel 
díszített zöld-kék zászlót.

A zászlóban a kék sáv az eget jelenti. 
Utal a végtelenségre és a szabadságra.

A zöld sáv a földet jelképezi, a növények, a legelők és a természet zöldjét. Utal a 
cigányság természetszeretetére és természetközeli életmódjára.

A vörös kerék jelképezi az utazást, a vándorló életmódot. A kerék formájával és szí
nével jelképezi a lemenő és felkelő napot is. A vörös szín a vér színe is, ezért az élet jel
képe, de utal a történelem ártatlan áldozataira is.

Az I. Cigány Világkongresszuson jelmondatot is választottak, amely így hangzik: 
„Opré roma!”, azaz: „Fel roma!”.

Ez a mondat a cigányságot buzdítja politikai harcra, hogy az emberi és kisebbségi 
jogaik érvényesüljenek.

Cigány Himnusz
Mentem, mentem végtelen utakra, 
találkoztam boldog cigányokkal.
Hej cigányok, honnan merről jöttök, 
mely országból, milyen szerencsével. 
Hej cigányok! Hej testvérek!
Hej cigányok! Hej testvérek!
Volt nékem is rég egy nagy családom, 
legyilkolták fekete légiók.
Menjünk együtt világ cigányai, 
nyissuk meg a cigányok útjait. 
Ébredjetek, keljetek testvérek, 
együtt leszünk és együtt lesz erőnk. 
Hej cigányok! Hej testvérek!
Hej cigányok! Hej testvérek!

Magyarországi cigányok himnusza
Zöld az erdő, zöld a hegy is 
A szerencse jön is, megy is 
Gondok kése húsunkba vág 
Képmutató lett a világ

Egész világ ellenségünk 
Űzött tolvajokként élünk 
Nem loptunk mi csak egy szöget 
Krisztus vérző tenyeréből

Isten, könyörülj meg nékünk 
Ne szenvedjen tovább népünk 
Megátkoztál, meg is vertél 
Örök csavargóvá tettél

(írta: Zarko Jovanovic Jagdino, egy balkáni népdalból)
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Tudomásunk szerint hazánkban csak Istvándi község 
címerében jelenik meg az ott élő cigányságot is kifejező 
jelkép, a kerék és a zászló kék-zöld színe.

Minden népre jellemzőek a társadalmi ünnepei. Ezek 
kifejezik, hogy a nép mit tart igazán fontosnak, ünnep
lésre méltónak.

A cigányság a története szempontjából két fontos ese
ményt ünnepel.

Roma Világnap
Napja: április 8.

1971. április 8-án ült össze az I. Roma 
Világkongresszus. A különböző cigány 
népcsoportok képviselői elhatározták, 
hogy a jövőben folyamatosan együttmű
ködnek. Az esemény tiszteletére az 
ENSZ a Roma Kultúra Világnapjává 
nyilvánította április 8-át.

Cigány népirtás emléknap 
Napja: augusztus 2.

Istvándi község címere

Katarzyna Pollok: Halálmenet

A cigány népirtás a második világháború idején történt, aminek kb. 600 000 cigány 
áldozata volt. Jelentős részük az auschwitzi és buchenwaldi koncentrációs táborokban 
lelte halálát.

KÉRDÉSEK
Mit jelképeznek a cigány zászló színei és a kerék? Melyik magyarországi 
település címerében jelennek meg a roma jelképek? Melyek a cigányok 
társadalmi ünnepei?

□ 0  FELADATOK
Hasonlítsátok össze a roma zászlót más nemzetek zászlóival!
Találtok-e közös jelképeket? Milyen jelképei vannak más nemzetek zászlóin, 
és vajon azok mit jelenthetnek?

[ J f ] k it e k in t ő  f e l a d a t
Tervezzetek zászlót és címert az osztályotoknak!
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Holokauszt -  népirtás a második világháború idején

Németország már a második világháború megkezdése előtt készült egész népcsoportok 
kiirtására, mert magát felsőbbrendűnek tekintette. A romák évszázadok óta a német 
állam szemében idegenek és nomádok voltak, ezért mint alsóbbrendű fajt megsemmi
sítésre ítélték őket. Táborokba gyűjtötték a cigányokat, és megkezdték a kiirtásukat.

A második világháború előtti években hazánkban is születtek cigányellenes rendele
tek. Évente kétszer előírt országos „cigányrazzia” keretében gyűjtötték össze a vándor
cigányokat, majd kitoloncolták őket tartózkodási helyükről, vagy szigorított dolog

házakba zárták őket.

Németországi szintik deportálása Auschwitzbai, 1943

A háború második felében 
megkezdődött a cigány la
kosság összefogdosása és tö
meges deportálása is. A fog- 
vatartottak közül sokan az el
hanyagolás, az éhezés, a hi
deg, a durva bánásmód miatt 
meghaltak.

A magyar cigány áldoza
tok száma 15 000 és 50 000 
fő közé tehető. A bizonytalan 
adat abból adódik, hogy 
sokszor dokumentálás nélkül 
hurcolták el vagy lőtték 
agyon a falu szélén megásott 
tömegsírokban a cigányokat.

r

D 3  KÉRDÉSEK
Miért üldözték a nácik a cigányokat?
Miért bizonytalan a népirtás cigány áldozatainak a száma?

de KITEKINTŐ FELADATOK .
Gyűjtsetek példákat napjainkból az egyes 
embercsoportok üldözéséről, hátrányos 
megkülönböztetéséről!
Beszéljétek meg a gyűjtött anyagot!

A

J
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VÁNDORLÁS

Bevezető
A cigányok vándorló életmódja összefügg az őshaza elhagyásával, a Balkánra, 
majd Európába való érkezésükkel. A vándorló életmódot meghatározta a foglal
kozásuk is, hiszen meg kellett keresni, kiknek van szüksége olyan munkákra, ami
hez mesterségük szerint értenek. Foglalkozások nevei is őrzik ezt az életmódot; 
pl. vándorköszörűs, vándorcirkuszos.

Élet a vándorlás alatt
A le nem telepedett cigányok az egész családjukkal együtt vándoroltak; lovaik, 
szekereik voltak. Járták az országot, a falvakat, hogy a családnak meglegyen a 
betevő falat. Letáboroztak egy-egy falu szélén, és onnan mentek be a faluba. Sát
rukat legtöbbször az erdő szélén verték fel.

Román cigánykaraván, 2007



Házakat nem építettek, mert állandóan az utakon éltek. Gyermekeik a szabad ég 
születtek, s amelyik faluban világra jöttek, ott megkeresztelték őket, aztán mentek 
is tovább. Ha elérte a karavánt a tél, a sátraikat fölverték az erdőben, ott teleltek. 
A cigány férfiak fúrókat készítettek a parasztoknak, azok meg takarmányt adtak 
érte, szénát, kukoricát a lovaknak. A cigány asszonyok a faluba jártak jósolni, és 
amit kaptak érte, abból nevelték gyermekeiket.

Vándorcigányok, 1892

A sátrakat úgy csinálták, hogy leverték a sátortartó karókat, arra föltettek egy 
gerendát, s arra a gerendára húzták ki kétoldalt a sátrat, majd a szekerükkel 
aláálltak.

A szekéren az élelmet tartották. A sátor közepén raktak egy jó tüzet, ami egész 
nap égett. Hajnalra parázs lett belőle, és az melegítette őket, nem fáztak meg. A 
felnőttek a földre szórt szalmán aludtak a dunnában, a gyermekeknek a szekéren 
volt a fekhelyük.



A vándorló csoportok útvonalát a mesterségük, foglalkozásuk iránti igény és 
a kereslet határozta meg. Az útvonalak meghatározottságát a nem cigány lakos
ság részéről felmerült igény alakította (pl. edényfoltozás, szerszámok készítése, 
zenélés, vályogvetés, csengő- és harangöntés, fúrókészítés stb.). Az egyes foglal
kozásokat űző családokból álló kompániák (karavánok) vándorlásának útvonalát 
hosszú évek során a mesterségük iránti igény alakította. Egy-egy felvállalt munka 
során a közös bizalom kialakulása után a következő évekre (évszakonkénti idő
szakokra) előre megegyeztek a munkára.

Az útvonalat az is meghatározta, hogy magának a vándorló cigánycsoportnak 
milyen szükségletei voltak: piacokon (vásárokon) tudták eladni a maguk készí
tette portékákat, és ott tudták megvenni az étkezéshez szükséges alapanyagokat 
(élelmiszereket: liszt, száraztészta, füstölt húsáru, szalonna ... stb. és némi édes
ség a gyerekeknek).

Főzés a vándorúton:
A még le nem telepedett, vándorló cigánycsoportok a sátor előtt bográcsban vagy 
vaslábosban főztek, amit vasháromlábra állítottak.

Főzés öntött vaslábasban



Az úton levő karavánok -  ha lement a nap -  felverték a sátrat, tűzgödröt ástak, 
a bográcsot vagy a főzőüstöt rúdra akasztották, és így főztek. Ha elkészült az étel, 
a fűre terített lepedőre helyezték a főzőedényt, majd körülülték.

A kistálkába szedtek a gyerekeknek, a bográcsban vagy kondérban megmaradt 
ételhez ültek a férfiak és asszonyok közösen, de mindenki csak maga elől ehetett, 
nem nyúlhatott át a másik elé.

Tálkából evés az udvaron, 1992-ben

Bográcsból evés: ilyenkor a főzőedényt úgy helyezik el, hogy mindenki hoz
záférjen. Ezzel az étkezés közösségi jellegét hangsúlyozzák, ahol senkinek 
sincs előjoga.

A táborhely elhagyásakor a tüzet nagyon szigorúan el kellett oltani, amit a 
vajda különös figyelemmel kísért.

Jellemzően egytálételt főztek, naponta egyszer, amikor megálltak, rendszerint 
erdőszéleken. A leggyakoribb menü: krumpli, hússal vagy tésztával, vagy ugyan
ez hosszú lével (mint leves). A leveshez bodagot* ettek.

* bodag (vakaró): cigánykenyér.



A bodagot a tűzhelyre rakott platnin* megsütötték, kör vagy téglalap alakúra. 
A vándorló életmód főzéshez használt eszközei: üst vagy bogrács, pléhkanna, 

pléhtálkák, fakanalak, merítőkanalak fából vagy alumíniumból (pléh).
Idővel már zománcozott edényeket is használtak.
A kannát ma is használják a zenéléshez, mint hangszert. A kanna szájának és 

oldalának ütögetésével különleges ritmust adnak a zenének.

Az egymásrautaltság alakította ki azt a szép szokást a karaván tagjai között, hogy 
ha valamelyik családnak nem sikerült élelemhez jutnia, a többiek adtak neki.

Vízhordás a főzéshez, 1910 

* platni: vaslemez, amit a tűzre vagy a tűzhely tetejére tesznek. A platni hamar felforrósodik a tűztől.



Az úton levők ételeit a naponta beszerzett élelmiszerek határozták meg. Reggel 
az asszony elment beszerző kőrútjára, és hazatérte után kezdett főzni.

Az ételeket abban a főző- vagy sütőedényükből tálalták, amiben elkészült az 
étel.

A főzéshez szükséges nyersanyagokat (száraztészta, zöldségfélék, füstölt hús, 
szalonna) és a főzőedényeket a szekéren tárolták.

Nagyon szakszerűen kellett összeválogatni a levesek és a húsos vagy hústalan 
egytálételek készítéséhez szükséges edényeket, mert ezeket -  mozgó háztar
tásokról lévén szó -  a szekéren kellett elhelyezni, az élelmiszerek tárolására 
használt eszközökkel együtt.
A búcsúkból, zarándokhelyekről hozott díszes poharakat, az ezüst evőeszkö
zöket, az ivóserlegeket is a szekéren, ládában tárolták. Ezeket neves alkal
makkor vette elő a karaván vezetője, amikor a helyi elöljáróság meglátogatta 
a karavánt. A díszes edényekkel kellő tisztelettel tudták fogadni őket.

Az ételek beszerzéséhez a lepedőből kötött háti batyut (zajda)* használtak. Ilyen 
batyut használtak a tolikereskedők, az edénnyel kereskedők is.

Fúróárus öregasszony, 1953 Vándorcigányok pihenője, 1953

* zajda: batyunak megkötött nagykendő vagy lepedő, amit a hátukon hordtak, cipelésre használták.



A képeken láthatjátok, hogyan használták a lepedőt, az abroszt vagy a nagy
kendőt cipelésre. A vándorkereskedők ebben hordták, amit árultak, de ebbe rakták 
bele azt is, amit kaptak a falvak, városok lakóitól (élelem, ruházat).

Főzés a szabadban, zománcozott edényben

A képen látható asszony a vákáncsosok csoportjából való. Ő már zománcozott 
nagy fazekakban és nem bográcsban főz.

A vákáncsosok: debreceni erdőtelepítők, akik az általuk beültetett erdőpar
cellát (a vákáncsot) a fák felnövekedéséig gondozták. Megengedték nekik, hogy 
kunyhót építsenek, és a saját szükségletükre a sorok közé zöldségfélét ültessenek. 
A termesztett növényekkel együtt a facsemetéket is megkapálták.

Amikor a fatelepítés annyira megerősödött (4-5 év alatt), hogy a köztes műve
lést már nem lehetett folytatni, a vákáncsosok új parcellát kaptak telepítésre, ezért 
továbbmentek.

Debrecen városa az 1880-as években vezette be az erdőtelepítésnek ezt a haté
kony és ingyenes módját.



KÉRDÉSEK

1. Mi volt az oka a vándorló életmódnak? Indokold meg!

2. Milyen fontos szerepe volt a szekérnek a vándorlás során?

7j

FELADATOK

1. Figyeld meg a képek segítségével, hogyan építettek sátrat a vándorló ci
gányok! Beszélj róla! Készíts rajzot a füzetedbe!

2. A képek segítségével sorold fel a főzéshez használt eszközöket!

3. Képzeld el, hogy bekerülsz egy cigánykaraván közösségébe a 20. szá
zad elején! Milyen életed lenne? Meséld el! Használd az elbeszélésedhez 
Munkácsy Mihály: Cigánytábor című festményét!

4. További ismeretek gyűjtéséhez tájékozódj az interneten a vándorló élet 
tárgyi emlékeiről, a hagyományos életforma kultúrkincséről! Beszéljétek 
meg! Készítsetek róla „Albumot” ! Pl. www.romamuseum.hu

5. Szervezzetek kirándulást a Néprajzi Múzeumba! Tartsatok élménybeszá
molót a látottakról!

Munkácsy Mihály: Cigánytábor

Munkácsy Mihály (1844-1900) a 19. század legnagyobb magyar festője. Ha
talmas méretű festményeivel az egész világot meghódította. Az európai és a ma
gyar társadalom falusi és városi közösségeinek kiváló ismerője volt.

http://www.romamuseum.hu


AZ OSI MESTERSEGEK

Fémműves cigányok
A hazánkban élő fémműves cigányoknak négy csoportját különböztetjük meg: 
edényfoltozók, kovácsok, szegkovácsok, csengőöntők. A csoportok között nincs 
éles határvonal, mert pl. a kovács cigányok edényeket is foltoznak és a csengő
öntők fúrókat is csinálnak.

Edényfoltozó (gurvar; fodozovo; kolompár) 
cigányok

Effajta cigányok nagyobb tömegben telepeken laktak, például Mélykúton, János
halmán, Kiskunmajsán, Kiskundorozsmán, Kiskunhalason, Kovácsházán és Haj- 
dúhadházán.

Ahhoz, hogy munkájuk legyen, a lakóhelyükhöz kb. 150 km-es távolság
ban járták a falvakat; begyűjtötték a falvakból a foltozni való edényeket, vagy 
megfoldozták a helyszínen. A munkát (fódozást) úgy kezdhették el, hogy enge
délyt kértek a falu elöljáróságától (csendőrségtől), amit többnyire meg is kaptak. 
Az engedélyt a közösség vezetője (a cigánybíró) kérhette meg. Az otthoni edény
foltozásba bevonták a család többi tagját is (asszonyokat, gyerekeket). „Ha a fó- 
dozó cigány útra készült, akkor a dopót (szegvasüllőt) a vállára veszi. Erre van 
kötözve egy zsák, melyben a szerszámai vannak: lemezvágó olló, kalapács, ha
rapófogó, laposfogó, reszelő, alátét stb.”

(Erdős Kamill nyomán)



Edényjavító

Ha saját műhelye volt a fódozó cigánynak, a következő használati tárgyakat 
tudta javítani vagy készíteni: veder, tepsi, üstház, dobkályha, bádogfazék, sze
métlapát.

Kovács (fúrókészítő) cigányok
A fémek megmunkálását -  a kovácsmunkát -  a legősibb cigánymesterségek kö
zött tarthatjuk számon. Ezt a mesterséget Indiából hozták magukkal, ahol már 
ősidők óta magas szinten volt a fémmegmunkálás. Bizonyos mesterségbeli for
télyokat (pl. hidegvasalás), az európai kézműves mesterek a cigány kovácsoktól 
tanultak meg.

A vas megmunkálásával rendszerint a magyar cigányok (romungrók) foglal
koztak, a fém gyűjtésével és feldolgozásával inkább az oláhcigányok. Az oláh
cigányok között voltak üstkészítők (rézművesek).

A kovács a következő tárgyakat készítette: szegfúró, gereblyefúró, létrafok 
fúró, székláb fúró, kerékagy fúró, háromágú fúró, csípőfogó, lyukasztó, pipaszur- 
káló, karikagyűrű stb.



A uradalmi birtokokon, majorokban a kovácsok mezőgazdasági eszközöket, 
szerszámokat: kapa, fejsze, vasvilla, kések és építkezéshez szükséges eszközöket: 
pántok, vasalások, zárak készítettek.

Az uralkodók fegyvereit is a cigány kovácsok készítették.
Másfajta szerszámaik voltak a vándoroknak és a kovácsmühellyel rendelke

zőknek.

A kovácsműhely felszerelése:

fújtató 
üllő 
kohó
kiskalapács 
simítókalapács 
lyukasztó 
reszelő 
vágó 
véső
nagykalapács 
csípőfogó

FELADATOK

1. Járjatok utána, élnek-e még a lakóhelyeteken vagy a közeli településeken 
olyan idős emberek, akik dolgoztak kovácsműhelyben, vagy ismertek 
olyan cigány embert, aki ezt a mesterséget űzte.
írjátok le a hallottakat, és meséljétek el másoknak is!

2. Mivel a lótartás újra fellendülőben van, szükség van a lópatkoláshoz értő 
emberekre. Kutassátok fel, hol van a környezetetekben olyan mester, aki 
lovakat patkói! Itt láthatjátok majd, hogyan használják még ma is a régi 
mesterség eszközeit.



Szegkovács cigányok
A szegkovács cigányok az úgynevezett kárpáti cigányok csoportjába tartoznak, 
cigány anyanyelvűek. Túlnyomó többségük Nógrád megyében és Budapest köz
vetlen környékén él. Nagyobb létszámú szegkovács csoport lakik Győrött is. Fel
tehetően őseik kárpáti cigányok voltak, bár már az öregek sem tudnak cigányul...

(Erdős Kamill nyomán)

Amíg a hajók fából készültek, addig a szegkovácsok munkájára nagy szükség 
volt, mivel a hajószögek kellettek a farészek összeszegelésére, de ők készítették 
a jelenleg is ismert és használatos tetőkapcsot, amit más néven ácskapocsnak is 
nevezünk.

Csengőöntő cigányok
A csengőöntéshez hamuval össze kell keverni a kavicsos homokot. Annyi homok 
kell hozzá, hogy ne ragadjon.

A csengő alapanyagát képező rezet cseppfolyóssá kell olvasztani, mert csak így 
tud jól lefolyni az előre, a homokba kivájt formába.

Magyarország északkeleti részében, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú- 
Bihar megyében lakhatnak még a csengőöntőknek leszármazottaik.

Csengőöntés közben énekeltek is az öregek, hogy sikeres legyen az öntés:

„A cigányok a faluban
a csengőket öntik;
mi lesz feleségem
nem tudtam megcsinálni
a világban hogyan fogok én megélni?”

„O roma ando gav
o cengovi sorén;
saj kodé muri gazi
ci zangl’om te kerav
andi luma sár zano te dzuvar?”



FELADAT

Keressetek meg szarvasmarhát vagy juhnyájat tartó gazdát a lakóhelyetek 
közelében!

Itt láthatjátok a kolompot és a csengőt, amit a nyájat vezető jószág hord 
a nyakában. Ezzel jelzi a nyáj többi tagjának az irányt és a nyájat őrzőnek 
(juhász vagy csordás), hogy éppen merre jár a nyáj.

A gazda el tudja majd mesélni nektek, honnan is származik a kolomp és 
a csengő.

Csengőöntés



A lókupecok
Igazán jó lókupec csak azokból a gyerekekből válhatott, akik már pici koruktól 
megtapasztalhatták és láthatták, hogy a felnőtt cigány emberek milyen szeretettel 
bánnak a lovakkal. Szinte családtagként tisztelték. Jó bánásmódban részesítették: 
megfelelő táplálás, ostor helyett „jó szó”. Fontos volt a jó kapcsolat a gazda és a 
ló között.

A lókupec mesterséget űző cigány emberek az állat iránti szeretetet, a törődést 
apáról fiúra adták át. Ettől, a nemzedékeken át öröklődő tudástól lehettek olyan 
sikeresek ebben a foglalkozásban.

Lóvásárra mentek a cigányok ilyen szekerekkel

Kupecok: az állatok, főleg lovak adásvételével foglalkozó kereskedők. Nye
részkedő módon kereskedtek. A cigányoknál ősi foglalkozás még a vándorló 
életforma idejéből. Ma is meglévő foglalkozás.

A ló eladása közvetetten a közösségi összetartozást is erősíti, hiszen a sike
res üzleti műveletből származó pénz egy részéből együtt megisszák az áldomást, 
otthon is megünneplik a sikert, vagyis együtt örülnek. A közösségi összetartozás 
fontos, sokkal fontosabb, mint az egyéni boldogulás!



Lóvásár

„A cigányok kiválóan értenek a lovakhoz, mondhatnám úgyis, hogy a szakma 
mesterei. Az ügyes lókereskedő egy szempillantás alatt kiválogatja a sok közül, 
hogy melyik a jó és egészséges ló, melyekből szépet mutató és erős példányok 
lesznek, ha 2-3 hónapig megfelelő módon abrakolja őket.”

(Erdős Kamill nyomán)



KÉRDÉSEK

1. Mi a cigány karaván?

2. Kik voltak a kupecok?

FELADATOK

1. Mi a vásár? Játsszatok el egy vásári jelenetet!

2. Szervezzetek kirándulást egy lovardába, és nézzétek meg, hogyan tartják 
ott a lovakat! Járjatok utána, érdeklődjetek, mitől értékes az itt nevelt ló.

3. Gyűjtsétek össze, milyen jó tulajdonságokkal kell rendelkeznie a ver
senylovaknak!

4. Látogassatok el olyan lovat tartó gazdához is, aki mezőgazdasági munka
végzésre használja lovát: szántás, vetés, ekekapázás, boronálás! 
Kérdezzétek meg a gazdát, hogyan tanította be a lovát, milyen vezény
szavakat használ a munkafolyamat különböző szakaszaiban: indítás, 
megállás, fordulás, tolatás (hőkölés)!

Teknőváj ásKanálfaragó



A teknővájó cigányok
A teknővájó cigányok magukat beásnak vagy linguramak nevezik.

A teknővájó cigányok fő foglalkozása a teknő-, a fatál- és a fakanálkészítés.
A teknővájás legelső mozzanata az alkalmas fa kiválasztása; ez leginkább a 

fűzfa és a nyárfa. A nyers fából a legjobb dolgozni, mert azt még könnyű faragni. 
A munka menetének első fázisa, amikor a farönköket megfelelő hosszúságúra 
szabják. Ezt követi a hasítás, majd a nagyolás; a félbevágott fa belsejének kisze
dése. A hasítást ékek segítségével, a nagyolást baltával végzik. A teknő belsejét 
egy kétélű penge segítségével tudják gömbölyíteni. Az elkészült kisebb teknők- 
kel, kanalakkal az asszonyok járták a falvakat, és élelemre cserélték az árut.

A vályogvető cigányok
A vályogvetés általában a mesterség nélküli cigányok foglalkozása volt. A vá
lyogvetéshez általában két ember szükséges: a vető és a taposó (sárvágó). Mi
után megássák a vályoggödröt, a földet nem dobják ki a gödörből, hanem vizet 
eresztenek rá. Jól átdolgozzák, majd kétszer, háromszor átkapálják. A vető villá
val pelyvát (apró szalmát) szór a gödörbe. A taposó előbb átkapálja a sárral, majd 
megtapossa. Az így átdolgozott sarat pihenni hagyják, majd a fából készült vá
lyogvetővel kiformázzák. Jól jövedelmező munka volt, mivel a vályogot -  főleg 
vidéken -  szinte egyetlen építőanyagként használták.

(Rostás-Farkas György nyomán)



A vidéken élő cigányok közül egész családok éltek meg a vályogvetésből. Ha a 
család férfitagjai máshol dolgoztak (pl. építőipar, vasút, gyárak), akkor az otthon 
maradottak (anya, nagyobb gyerekek) vetették a vályogot, ezzel is kiegészítették 
a megélhetési jövedelmet.

A vályogvetéshez a közepesen kötött föld a megfelelő, ami azt jelenti: a nedves 
föld kézzel összenyomva megtartja formáját. A vályogvetéshez nem használható 
a homok és az agyag. A szalmát azért kell hozzárakni, hogy kiszáradás után ke
mény kötött vályogtégla legyen belőle.

A vályogvetéshez használt eszközök: vetőforma, csutak, ásó, lapát, villa, kapa. 
A csutak: vizes rongy, amivel a forma belsejét benedvesítették, hogy a vályogtég
la sérülésmentesen kicsússzon a formából.

Az építkezés folyamán a vályogtéglából emelték a falat. A lakóépületeknél az 
alapot faragott mészkőből rakták, a melléképületeknél az alaphoz elég volt 
a tégla is.



1. Olvassatok, érdeklődjetek utána, hogy napjainkban miért lett újra kedvelt 
építőanyag a vályog!

2. Kutassatok fel a lakóhelyeteken olyan épületeket, amelyek vályogból 
épültek!

3. Készítsetek róluk fényképeket! Kérdezzétek meg a tulajdonostól, hogy 
mi az előnye a vályogháznak! A képekből készítsetek albumot!

Az alapvető foglalkozásra utalnak az

colari (szőnyeges) 
bugari (bőrös) 
khelderashi (üstfoltozó) 
xarkomari (rézműves) 
fodozova (edényfoltozó) 
lavutari (hegedűs)

alábbi fennmaradt nevek:

mashari (halász) 
churari (késes) 
dirzari (rongyos) 
gurvari (marhahajcsár) 
ursari (medvetáncoltatók) 
khasari (szénások)... stb.

(Rostás-Farkas György nyomán)

A törzseket, nemzetségeket nemcsak a vérségi kötelék tartotta össze, hanem 
a foglalkozás is. Az azonos tevékenységre szerveződött családoknál a nyelv is 
sajátosan fejlődött -  az eltérő foglalkozás eltérő szókészletet is eredményezett.

A jóslás a cigányasszonyok ősi tudománya. A leg
régebbi jövendölési forma a tenyérjóslás, melynek 
legalkalmasabb helyszíne a vásár volt, de jártak há
zakhoz is. A jóslás másik formája a kártyavetés.



Muzsikusok, zenészek
A zenélés megélhetési lehetőség volt a cigányoknál a vándorlás idején is (vándor
muzsikusok), és a megélhetés egyik forrása egyes családoknál napjainkban is. 
Ők szolgáltatták és szolgáltatják a zenét a szórakozáshoz: a közösség életéhez tar
tozó eseményekhez kapcsolódóan és a családi eseményeken; születés, keresztelő, 
esküvő, temetés (halotti tor).

A zene magas szintű „művészi” közvetítését teremtették meg azok a cigány 
származású zenészek, akik közül kiemelt jelentőségű: id. Magyari Imre, Lakatos 
Sándor, Sánta Ferenc, Bura Kovács Andor, Boross Lajos, Berki László.

A mai cigány fiatalok körében is jelentős számban találhatóak nagy tehetségű, 
a Zeneakadémián tanuló fiatalok. A mai fiatal előadóművészek közül feltétlenül 
meg kell említenünk a klasszikus zenét játszó Horváth Zoltánt, Horváth Károlyt, 
Kovács Annát, Suha Tamást, Mohácsi Elemért, Lendvai Csócsi Józsefet. E zenész 
tehetségek muzsikus családból származnak.

Ezek a fiatalok már a klasszikus zenét is magas szinten játsszák a világ minden 
táján. Közülük is kiemelkedik a világhírű Mága Zoltán hegedűművész.



FELADATOK

1. Mit tudtatok meg a cigányok ősi mesterségeiről? Kérdezzétek meg szüléi
teket vagy nagy szüléiteket is! Beszéljétek meg!

2. Gyüjtsetek régi mesterségekről képeket!

3. Szervezzetek kirándulást a Néprajzi Múzeumba! írjatok beszámolót a lá
tottakról!

Napjainkban a leghíresebb cigányzenekar: a 100 tagú zenekar

A cigány zenészek magas fokú, különleges művészi előadásmódjukkal a ma
gyar népzenét mutatták be szerte a világon.

A zene fontos szerepet tölt be a cigányok életében, sok családnak fő foglal
kozásként biztosított megélhetést. A vándorlás alatt a zenélés igazi mestereivé 
váltak, letelepedéskor megpróbáltak alkalmazkodni az adott környezet zenevi
lágához, megtanulták népdalaikat, majd átdolgozták, cifrázták, variálták is őket. 
Sok tehetséges zenész főállásban dolgozott.



ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK

Bevezető
Ebben a fejezetben megtudhatjátok, milyen ételeket készítenek a családok a min
dennapokban, milyen étkezési szokások jellemzőek az ünnepnapokra, egyéb csa
ládi eseményekre. Megtudhatjátok, mitől „cigány” az étel, és olvashatjátok né
hány valódi cigány étel receptjét is.

A letelepedés következtében a cigány szokások zöme az étkezésben is meg
változott, átvette a környezeti hatásokat a sütésben, a főzésben, így ízvilága is 
módosult, de azért még „cigány” maradt: a húsok mellé köretként leggyakrabban 
tészta került, az oláhcigányoknál a szinte eszköz nélkül készíthető hasított tészta 
(pharrado hhumer) és levéltészta (patra hhumer), a magyar cigányoknál a nokedli.

Étkezési szokások a mindennapokban
A cigány közösségekben az étkezés idejét általában nem merev időrend szabá
lyozza. A mindennapokban talán még az ősi (vándorlás idejéből való) szokás, 
hogy „eszünk, amikor megéhezünk” vagy „főzünk, ha van miből”, „akkor eszünk, 
amikor elkészül az étel”. A vándorló életmód hozta azt a szokást is, hogy egy
tálétel a fő étkezés, sokszor még ma is. Ilyen ételek pl. krumpli hússal, gulyás az 
éppen kéznél lévő húsból (nyúl, baromfi, sertés, birka).

A családoknál megszokott szigorú hagyomány, hogy a legkisebb gyerek kap 
először az ételből, őt követik a nagyszülők, a dédszülők (mámi, papó), majd a 
családfő, az idősebb gyerekek és utolsóként az anya.

Az asszonyok, anyák szeretik végignézni, hogyan eszik az ételt a gyerekek meg az 
uruk; látni-e arcukon az elégedettséget. Közben kínálgatják őket, amíg el nem fogy 
az étel. A férfi, a „családfő” figyel arra, hogy asszonyának is elég ennivaló jusson. 
Ilyenkor ezt mondja: „én már ezt nem is bírom megenni”, és adja az asszonynak.



A családba újonnan bekerülő fiatalasszony vagy férj a nagyobb gyerekekkel 
együtt étkezhet, mert a család saját gyerekként fogadja be őket.

Sütő-, főző- és tálalóeszközök
A vándorélet megszűnésével a sütéshez és főzéshez használt eszközök megvál
toztak; a nyílt tűz helyett sparhelten főztek, az élelmiszereket polcon vagy szek
rényben tárolták.

A letelepedett cigányok már spóron sütötték a bodagot (hosszúkásra, téglalap 
alakúra). A cigánybodag avagy bokolyi a cigányok kedvelt étele, még napja
inkban is. Sokan úgy tartják: káposztához, pörkölthöz nem a kenyér, hanem 
a bokolyi az igazi.

Még ma is vannak családok, akik a sparheltet télen a házban tartják, a jó idő 
kezdetével viszont kiteszik az udvarra. Nyáron szívesebben főznek a szabadban.



Kenyérsütés udvari kemencében

Ünnepnapok étkezési szokásai
Máig erős a hazai cigányság valamennyi csoportjában az emberi élet fordulóihoz 
kapcsolódó eseményeknek és az esztendő ünnepeinek közösségmegtartó ereje. 
Az ünnepek nagycsaládi körben való megtartása a közösség összetartozásának 
kifejezője. Az utóbbi évtizedekben a családi ünnepek köre jelentősen bővült, álta
lánossá vált a cigány közösségek életében is a születésnap, a névnap és a ballagás 
megünneplése.

Az ünnepekre -  legyen az egyházi vagy családi ünnep -  anyagi lehetőségeik
hez mérten mindig nagy gonddal és bőséges ételekkel készülnek fel a cigány

r

családok. A Karácsony, az Újév, a Húsvét, a Pünkösd és a búcsúk a családi ta
lálkozások hagyományos alkalmai. Az egymás köszöntésével kifejezett tiszte
letadás, az ünnepi ételek méltó keretét adják ezeknek az összejöveteleknek.



Minél szűkösebb körülmények között él egy csoport, annál nagyobb erőfeszí
tést tesz ünnepek alkalmával a bőséges étkezés biztosítására. Nélkülözés idején 
gyakran kérnek attól, akinek van. Nem adni a rászorulónak, elfogadhatatlan 
magatartás családon belül, illetve telepen élők körében.

A cigány közösség összetartását mutatja az is, hogy még napjainkban is él a 
szokás: ha valamelyik rokon családnak nem olyan az anyagi helyzete, hogy a ha
gyományokhoz méltón tudjon ünnepelni, akkor a többiek segítik őket. Úgy teszik 
ezt, hogy ne legyen sértő:

-  „Jaj, annyit készítettem, hogy már nem fért a fazékba, hoztam nektek is, hogy 
tegyétek ti fel a tűzhelyre, aztán nézzetek rá néha-néha!”

És nem mennek vissza a fazékért. Ott marad, hogy megehesse a másik család.
-  „Óh, egyétek csak meg nyugodtan, főztem annyit, hogy nem is tudom elpa

kolni.”
Teszik ezt azért még ma is sokan, hogy ne sértsék meg a másik családot. Ve

gyék úgy, mintha megkínálták volna őket.
Karácsonykor a családok nagyon tartalmas, finom ételeket főznek: toros

káposzta, sertéssült és kalács (túrós, almás, diós, mákos, lekváros). Szenteste a 
család egy asztalnál fogyasztja el a vacsorát.

Sok családban még ma is élő hagyomány, hogy terítenek a család elhunyt 
tagjainak, boldog ünnepeket kívánnak nekik is, így emlékezve rájuk.

Húsvétkor a locsolkodókat illik megterített asztallal várni; sonkával, kol
básszal, tojással. A sárga túró, a töltött tyúk is az ünnepi ételek között van.



Húsvétkor az ételt szokás megszenteltetni, és csak azután szabad elfogyasztani

Hagyományosan a lakodalom és a virrasztás alkalmai azok, amelyeken a kö
zösség elvárja a legközelebbi hozzátartozóktól, hogy -  akár valamennyi ér
téküket feláldozva is - ,  de a család presztízsének megfelelő vendéglátásban 
részesítse a rokonságot.

A virrasztás ételei megegyeznek a lakodalom hagyományos ételeivel; tyúk
pörkölt, cigánykáposzta*, sült húsok. Szokás, hogy a temetés előtti utolsó éjsza
kán ma is a halott kedvenc ételét főzik.

A virrasztóbeli iváskor loccsantanak 
pár csepp italt a padlóra: „Ande lengi 
odji! ” (A lelke üdvéért!)

Jellegzetes étel halotti toron, keresz
telőn, főleg az oláhcigányoknál: a cipó
ban sült csülök. Még ma is szokás, 
hogy az asszonyok nagy abroszokkal 
kibélelt ruháskosarakból ezzel a cipóval 
kínálják a vendégeket.

* cigánykáposzta: nem darált hússal, hanem apróra vágott sertéshússal készül a töltött káposzta.



Búcsújárás
A cigányok hittel élő emberek szerte a világon. Hisznek Istenben. Szívesen kere
sik fel a szent zarándokhelyeket, így Máriapócsot is. Máriapócs országos búcsú
járó hely, az 1930-as években még legtöbben gyalog mentek el oda.

Mára hagyománnyá vált, hogy évente egyszer cigány nyelven hangzik el a li
turgia a Máriapócsi Bazilika udvarán. Az egyházi szertartás végén a család
tagok együtt fogyasztják el az otthonról hozott ételeket. Sok fiatal követi ezt 
a családi hagyományt, hiszen itt lehetőségük adódik arra, hogy a világ min
den részéről jövő ismerősökkel és rokonokkal találkozzanak.

A konyha berendezése
A konyha fontos szerepet tölt be a családok életében. A nemek közötti munka- 
megosztásban az asszony, a nő munkaterülete.

Különösen az oláhcigány családoknál az asszonyok megbecsülésének alapja 
a konyhában való ügyesség, a család ellátása. Az anyák feladata megtanítani a 
lánygyermeket a háztartási ismeretekben való jártasságra.

A szegényebb családoknál előfordul még ma is, hogy konyhával, mint önálló 
főzőhelyiséggel nem rendelkeznek. A főzésre használt eszköz nem más, mint 
egyetlen vegyes tüzelésű kályha, ahol a fűtést és a főzést egyszerre oldják meg.



A  jobb anyagi helyzetben lévő családoknál a konyha elkülönül a többi ház
résztől, külön helyiség. A konyha a család legfontosabb tartózkodási helye, erről 
árulkodik a benne elhelyezett számos ülő- és fekvőalkalmatosság; pl. székek, he- 
verők, kényelmes fotelek.

A jobb módú családok számára értékmérő, hogy a konyha berendezése is tük
rözze az anyagi helyzetüket. Erre utalnak a díszes, feltűnő, érdekes kivitelezésű 
drága étkészletek.

Jellegzetes ételek, ízvilág
A hazai cigányság étrendjében a zöldségfélék fogyasztásának a közelmúltig ki
emelkedő jelentősége volt. Az édes tésztafélék pedig viszonylag későn jelentek 
meg az étrendjükben. Mindezek a savanyú és erős ízek dominanciáját biztosítot
ták étkezési kultúrájukban.

Néhány különösen szívesen fogyasztott húsétel: a lecsós csirke, a töltött ká
poszta, a pacalpörkölt, a kucura* pörkölt, a cigánypecsenye.

Lecsó túrós csuszával

* kucura: malactartó.
Disznóöléskor a malacnak ezt a részét szívesen odaadták a cigányoknak, akik ebből finom pörköltet 
készítettek.
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A cigányok hagyományos foglalkozásai

A cigányok megélhetése
A közgondolkodásban a cigányokkal kapcsolatban számos előítélet fogalmazódik 
meg. Ezek közül az egyik legáltalánosabb az, hogy a cigányok nem dolgoznak. Azonban 
a cigányok történelmük kezdeteitől valamilyen ipari, szolgáltató és kereskedelmi tevé
kenységet folytattak.

A cigányok régi mesterségei csak kivételes esetben nyújtottak megélhetést egész 
évben. Legtöbbjüknek több bevételi forrása is kellett, hogy legyen. A modernizáció elő
rehaladása sem tett jót a cigányok megélhetési stratégiájának. A 19. század végén és a 
20. század elején a hagyományos mesterségek piacai a gyáripar fejlődésének következ
tében kezdett visszaszorulni. A két világháború között a mesterségek piaca tovább szű
kült. A hagyományos foglalkozások a megélhetés egyre kisebb részét fedezték. Ezek 
mellett más kiegészítő tevékenységet is kellett végezniük, csak így tudták biztosítani a 
család megélhetését. A második világháború után a visszaszorulás folyamata felgyorsult. 
A cigányok kénytelenek voltak életformát váltani. A hagyományos cigány mesterségeket 
mára már alig műveli valaki, azonban újbóli felelevenítésükre történnek kísérletek.

Most pedig vegyük sorra a cigányok megélhetését biztosító munkákat.



Állattartás és kereskedelem 
Lókereskedelem

A lovakhoz jól értő cigányok, mint lófel
vásárlók és lókereskedők tevékenykedtek. 
Törzskönyvezett lovakat, cigányul remun- 
da lovakat szállítottak a katonaság részére. 
Ez a mesterség hosszú ideig jó megélhetést 
biztosított. A legrátermettebbekből kiváló 
lószakértők lettek, és gazdag urak
nak is dolgoztak, és adtak tanácsot ló 
vásárlásakor. Ismerték a lovak betegségeit, 
az ezekre való gyógymódokat. Sok lovat 
tartottak, ezért viszonylag gazdagabbak 
lettek. Cigányul a pénzt úgy mondják, 
hogy lőve, ebből ered a lovári (pénzes) 
elnevezés.

Marhakereskedelem
A gurvárok ökörhajcsárok voltak. Marhákat hajtottak a vásárokra, sokszor idegen orszá
gok felé is. Miután letelepedtek, edényfoltozóként, bádogosként dolgoztak.

Szórakoztatás
Zenélés és éneklés

Népies magyar műzenét játszanak, a cigány népzenét ritkábban játsszák. Ezt a nem 
cigány lakosság cigányzeneként ismeri. Hangszereik a hegedű, a cimbalom, a klarinét, 
a nagybőgő, a brácsa.

Zenész cigányok 
Kisbőgő: Dudás Ferenc (Labi), 
Kontrás: Horváth József (Csuka), 
Brácsás: Vörös József (Jósa) 
Bőgős: Sándor József (Jószó), 
Cimbalom: Sándor József (Polos), 
Klarinét: Bokor Imre, 
Segédprímás: Sándor Lajos.
A gyűjtő: Máté Róbert

Cigányférfiak -  lókereskedők, 
Mohora (1910)



Cigányzenekar a 18-19. század fordulóján

Az oláhcigányok általában csak maguknak muzsikálnak. Hangszereik: a tambura,
** • A  sa citera és a gitár. A ritmust kanalakkal, kannázással és szájbőgőzéssel adják. Ok játsszak 

a valódi cigány népzenét. A valódi cigányzene sokban különbözik attól, amit a cigány
zenészek a magyaroknak játszanak.

Körhinta, céllövölde
A szintó cigányok, mint mutatványo
sok, körhintások, céllövöldések járják 
az országot. A vásárok és egyéb ren
dezvények elmaradhatatlan résztve
vői.

Mechanikus céllövölde 
az 1910-es években, 
a képen jó l látszanak 

a kör alakú tappancsok



Fémműves cigányok
A fémművesség a cigányok körében igen elterjedt volt. A fémműves cigányokat négy 
csoportra lehet osztani:

1. Kovácsok.
2. Szegkovácsok.
3. Foltozok.
4. Rézművesek.
A kovácsok patkolással (petalári -  patkoló), fúrókészítéssel (fredyelari -  fúrókészítő), 

szegkészítéssel (karfinari -  szegkészítő), fegyverkovácsolással és -javítással foglalkoz
tak. Természetesen emellett más fémmunkát is elvégeztek.

Elkészített munkáik közül néhány:

-  szegfúró vagy cigányfúró;
-  nagy nyeles fúró (burdexa);
-  létrafok fúró (skarako fredyelo);
-  széklábfúró (skaminesko fredyelo);
-  kerékagyfúró (rotako fredyelo);
-  háromágú fúró (trine kranzhengo fredyelo);
-  gereblye (gereblya);
-  edényfoltozó szeg (romano karfin);
-  S-szeg láncba (bangó karfin);
-  pernyehúzó lapát (lapata);
-  szalmahúzó szigony (sigonyi);
-  üvegtál drótozása;
-  kocsik részeinek vasalása, gémeskutak vasrészeinek elkészítése;
-  abroncsolás, patkókészítés.

Lakatosok
A lakatosmesterséget a középkorban kezdték művelni a cigányok. A kovácsmesterségből 
vált ki, de sok helyen a kovácsmester a lakatosmunkát is elvégezte. Készítettek lakatokat, 
zárakat, vaspántokat, kulcsokat, rácsokat, kilincseket. A lakatosok puskaművességgel is 
foglalkoztak.

Rézművesek
A rézműves cigányok is több csoportra oszlottak:

1. Üstfoltozók (khelderashok).
2. Csengőöntők (klopotari).
3. Gyűrűkészítők.



Cigánykovács 
(1686. évi rézmetszetről)

A rézművesek közös neve a réz cigány nevéből (xarkom) ered: xarkomari. Természe
tesen az üstfoltozó cigányok a foltozás mellett új üstöket is készítettek. A csengőöntő ci
gányok csengőt, fokost, juhászkampót, pipaszurkálót készítettek. A gyűrűkészítők rézcsőből 
rézdrót összeforrasztásával, rézlemez forrasztásával gyűrűket készítettek. Gyűrűket 
öntéssel is tudtak csinálni. Régebben rézmozsarakat, rézkilincseket is öntöttek, valamint 
pecséteket is.

Famegmunkálás
Teknősök
A teknősök, teknővájók cigány neve balajari (a teknő cigányul: balaji). A beás cigá
nyok közül sokan ezzel foglalkoztak.

Fakanálkészítők, fatálkészítők
A fakanálkészítők családi neve sokszor volt 
Kanalas, Kalányos. Fakanál mellett készítet
tek fatányérokat, fatálakat is. Portékájukat vá
sárokon, piacokon és búcsúkban adták el. 
Készítettek fa játékokat is, mint például ke- 
repelőt, fakardot, jojót, nyeles tolójátékokat. 
Fából dézsát is készítettek.



Hangszerkészítők
A cigányok ősi foglalkozása volt a muzsikálás. Némely hangszert ők maguk is el tudtak 
készíteni. Ilyen hangszer például a hegedű.

Orsósok
Az orsót (kaklyi) kemény fából faragták ki. Az orsót a len- és kenderfonásnál használták. 
Foglalkozásukból vezetéknév is lett.

Kosárfonók
A kosárfonáshoz rengeteg fűzfavesszőre volt szükség, ezért az ezzel foglalkozó cigányok 
sűrűn jártak azokon a helyeken, ahol találtak alapanyagot. A fűzfából (sirka) készítettek 
kosarakat, kasokat, bevásárlókosarakat.

Egyéb szolgáltatások
Bőrfeldolgozók
A sintérek az elhullott állatokat megnyúzták, bőrüket kikészítették és eladták. A dög, az 
elhullott állat neve: dugó. Aki ezzel a mesterséggel foglalkozott, azt dugarinak vagy 
bugarinak hívták. Elég lenézett foglalkozás volt.

Vályogvetők, tapasztok
A cigányok egy része ezt az igen nehéz fizikai munkát végezte. Ezt a munkát nyáron le
hetett csinálni, és sok család ebből élt.

Jóslás, kártyavetés, varázslás
A cigányasszonyok egyik kereseti forrása a jóslás volt. A jóslás egyik formája volt a 
kártyavetés, de jósoltak például kávézaccból, tenyérből, tojásból, ólomöntésből is. 
Gyógyítással is foglalkoztak. Ezt a mesterséget füvekkel, különböző növényi főzetekkel, 
teákkal művelték. Saját betegeik gyógyításához is ezt használtak.

KÉRDÉSEK
Gyújtsd össze, hogy melyek a cigányok legfontosabb foglalkozásai? 
Gondold át, hogy mi vetett véget a cigány iparnak?



Híres cigányzenészek, bandák
A kiemelkedő cigányzenészeknek se szeri, se száma. Ha mindenkit számba akarnánk 
venni, egy egész könyvet lehetne róluk írni. Erre ennek a tankönyvnek a keretei között 
nincs lehetőség. Azonban néhányukat mégis meg kell említenünk, hogy képet kaphassunk 
róluk és a cigányzenének a jelentőségéről. Először is nézzük meg a híres prímásokat, ze
nekarvezetőket.

Czinka Panna

■
 Czinka Panna vagy Cinka Panna (Sajógömör, 1711. -  

Nagyvárad 1772.) legendás magyar cigányzenész, vir
tuóz hegedűs, az első cigányprímás. Nagybőgős férjé
vel és zenész sógoraival együtt ő alapította az első híressé 
vált magyar cigányzenekart. Természetesen a közhiede
lemmel ellentétben nem volt II. Rákóczi Ferenc prímása. 
Hiszen a nagymajtényi fegyverletétel idején született. Ez 
a tévhit valószínűleg Jókai Mórnak köszönhető, akinek 
a Szeretve mind a vérpadig c. regényében így szerepelt.

Már 9 évesen megmutatkozott tehetsége. Olyan szépen 
hegedült, hogy a gyermeket a gömöri földbirtokosok saját 
költségükön Rozsnyóra küldték tanulni. Elsősorban föl
desura, Lányi János támogatta. Tizenkét éves korára már 
bámulatosan játszott. Tizennégy éves korában férjhez 

ment egy nagybőgős cigányzenészhez. Majd férjével és annak két fivérével 1728-ban meg
alapította kis zenekarát. Czinka Pannáé volt az első igazi cigánybanda, amelyben két 
hegedűs (egyikük a prímás, a másikuk a kontrás), egy cimbalmos és egy bőgős játszott. 
Természetesen Panna volt a prímás.

Híresek lettek, és sokfelé hívták őket muzsikálni. Földesuruktól házat és telket kap
tak, és kétévente új vörös ruhát. Panna, amikor nem zenéltek, ellátta a háztartást, és se

gített az egyébként kovácsmester férjének a műhelyben. A kortársak szerint rövid pipát 
szeretett szívni, amelynek hossza nem zavarta a hegedülésben. Végakaratának megfele
lően férfiruhában, kedvenc hegedűjével és pipájával együtt temették el 1772-ben, a gö
möri temetőben.

Dankó Pista
Dankó Pista (Szeged-Fölsőtanya, ma Szatymaz, 1858. jú
nius 14. -  Budapest, 1903. március 29.) magyar cigány
muzsikus, nótaszerző.

Szülei első gyermeke volt, három húga született: Irén, 
Etel és Róza. Mindössze kilenc éves volt, amikor édes
apját elvesztette. Apja halálát követően nem folytat
hatta az iskolát. Három elemit végzett. Szeretett olvasni, 
gyakran kért kölcsön könyveket diáktársaitól, később 
saját könyvtára is lett. Leginkább id. Alexandre Dumas, 
Victor Hugó és Jókai Mór műveit kedvelte. Erdélyi Ignác



két hónapig tanította hegedülni, hamarosan azonban munkát kellett vállalnia. Vályogve
tőként kereste kenyerét.

Szülőfalujában 15 évesen megszervezte cigányzenekarát, melynek egyben vezetője 
is volt. A környékbeli tanyavilágban zenéltek. Gyakran léptek fel némi pénzért, ételért 
vagy borért cserébe. Egyszer Joó Ferenc arcképfestő tanyáján is megfordultak. Az ekkor 
17 éves Pista beleszeretett a gazda Ilonka nevű leányába, aki 13 éves volt. Azonban apja 
nem neki szánta. Három évvel később Pista nevében Daróczy Pál csendbiztos kérte meg 
a lány kezét, de a leány apja elzavarta őket a birtokáról. Ilonka átadott egy szál rózsát 
Pistának a kapuban. Kétszeri sikertelen leányszöktetés után, végül harmadjára siker ko
ronázta kitartását, és oltárhoz vihette a lányt.

Dankó dalköltészetében gyakori motívum volt a rózsa, legalább ötven nótájának 
címében vagy szövegében megtalálható. Számos betétdalt írt népszínművekhez, nótáinak 
száma közel ötszáz volt. Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Békefi Antal, Tömörkény István 
írtak szöveget a dalaihoz.

Később Szegedre került. Blaha Lujza adta elő dalait, nagy népszerűségre tettek szert. 
1890-ben Budapestre utazott, majd 1895-ben elnyerte az Új Idők pályadíját azzal, hogy 
Pósa Lajos balatoni nótáit megzenésítette.

Az 1890-es években beutazta Magyarországot a daltársulatával, felléptek az Al
földön, valamint a Felvidék nagyobb városaiban. Megfordultak Oroszországban is, 
Moszkvában és Szentpétervárott is játszottak. Egy anekdota is őrzi ottani sikereiket: a 
cári udvarban adott koncerttel olyan sikert arattak, hogy az előadás után Miklós herceg 
odalépett Dankóhoz, és elismerése gyanánt a muzsikus ujj ára húzta legszebb briliáns
gyűrűjét. A többi vendég -  látva a jelenetet rendre odament hozzá gratulálni, s Dankó 
mindegyik ujjára került egy-egy gyűrű. Miután megteltek a kezei, a következőt mondta 
egy sóhaj kíséretében: „Drága jó Istenem! Miért adtál nekünk csak tíz ujjat?”

Személyét több író és költő megörökítette. Ady Endre és Juhász Gyula verset írt hozzá, 
de Móra Ferenc, Tömörkény István, Rákosi Viktor írásaiban is feltűnik. Gárdonyi József, 
Gárdonyi Géza fia, megírta Dankó regényes életrajzát. 1940-ben film is készült életéről, 
amelyben Jávor Pál alakította.

A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások jegyezték le. Életét végigkísérte a nyomor. 
Tüdőbaja egyre súlyosbodott, ekkor barátai és tisztelői pénzt gyűjtöttek a gyógyíttatására. 
San Remóba küldték, ahol egy télen át kúrálták, azonban egészsége már nem tudott hely
rejönni: 1903. március 29-én hunyt el Budán.

Járóka Sándor és fia
Idősebb Járóka Sándor (Kisvárda, 1922. február 16. -  
Budapest, 1984. április 11.) prímás, zenekarvezető.

Az aranyosi Rajkó-zenekar egyik vezető prí
mása. Saját együttesét 1947-ben alapította. Többször 
járt az USA-ban.



A cigány holokauszt

A cigány holokauszt Európában
A cigány holokausztot szokás porajmosnak (parajmos vagy parrajmos, ejtsd: pa- 
rajmosz) is nevezni. A kifejezés a cigány nyelv egyik balkáni dialektusából származik. 
Eredeti jelentése „elpusztítás”, „elnyeletés” (a Magyarországon használatos cigány nyel
ven egészen más jelentése van).

Adolf Hitler 1933-ban írta meg a Mein Kampf (Harcom) című művét. Ebben a könyv
ben fogalmazta meg a faj elméletet. A faj elmélet fontos eleme a nácizmus eszmerend
szerének, amely szerint a zsidókat és más egyéb alsóbbrendű népeket ki kell irtani. Ezt 
a célt koncentrációs táborokkal akarták megoldani. A koncentrációs táborokban a fog
lyokat több kategóriába osztották. A legfontosabb négy a következő volt:

1. politikai,
2. faji,
3. hivatásos gonosztevők,
4. társadalmon kívüliek (házalók, utcalányok, csavargók...).
A faji kategória két csoportból állt:
1. zsidók,
2. cigányok.

1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóan több mint háromezer cigányt 
gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban.

A CIGÁNY HOLOKAUSZT EMLÉKNAPJA 
éjszakáján virrasztással emlékeznek az áldozatokra



Hitler hatalomra jutása után hamarosan megkezdődött a romák üldözése. Azon
ban akadt egy súlyos probléma, amellyel szembe kellett nézniük a náciknak. Ez a prob
léma pedig nem más, mint az, hogy cigányok az indiai árják leszármazottai, és
nyelvük, a romani az indoárja nyelvek egyike. Hogy is lehetne üldöztetésnek kitenni egy 
árja népet? De erre is találtak megoldást.

Hans Günther, a fajelmélet egyik fő ideológusa, a Jénai Egyetem szociálantropoló- 
gusa szerint a cigányság az árják alsóbb osztályaiból származik. Ok keveredtek az 
árják vándorlása során érintett, alacsonyabb rendű népekkel, például a dravidákkal, a 
szemitákkal és a törökökkel. Szegénységüket és nomád életmódjukat e keveredés követ
kezményének tartotta, ezért az árják faji tisztaságát veszélyeztetik. De ez még nem volt 
elég. A téma alaposabb vizsgálatára a nemzetiszocialisták 1936-ban felállították a Faj
higiéniai és Népességbiológiai Kutatóegységet, Róbert Ritter vezetésével. A szervezet 
feladata a „cigánykérdés” tanulmányozása volt. A szervezet, miután elegendő adatokat 
gyűjtött, megállapította, hogy a cigányság nagy része veszélyt jelent a német faj tisz
taságára.

A zsidók és „árják” közötti házasságot megtiltó 1935-ös nürnbergi törvényeket a 
cigányokra is kiterjesztették, majd a cigányoktól is megvonták a szavazati jogot.

Az első ún. „cigánytábort” a berlini külvárosban, Marzahnban állították fel. A nácik 
hamarosan tucatnyi ilyen tábort állítottak fel.

Gyakorlatilag a cigányok jövőjét leginkább a nácik zsidópolitikája határozta meg. 
Ennek megfelelően 1941-ig a kiűzés, ezután pedig a megsemmisítés volt a fő cél. Bár a 
két csoport sorsa hasonló volt, lényeges különbség, hogy a zsidókkal ellentétben a nácik 
nem törekedtek az összes cigány kiirtására. A nácik főleg a vándorcigányok és a „ke
vert vérű” cigányok elpusztítására törekedtek.

1942. április-június folyamán további németországi romák kerültek a varsói gettóba, 
ahol Z betűs (Zigeuner) karszalaggal megkülönböztetve, a zsidóságtól elkülönült kö
zösségként élték életüket. Lengyelországban összesen 13 ezer vándorcigányt öltek meg, 
a letelepedett romákat a zsidó gettókba küldték, a varsóiba 1942 tavaszától bolgár és ma
gyar állampolgárságúak is érkeztek. Őket a varsói zsidókkal együtt Treblinkában gázo- 
sították el.

1942 januárjában a zsidókérdés „végső megoldás”-át dolgozták ki a nemzetiszocialista 
vezetők a híres-hírhedt wannsee-i konferencián. Ennek szellemében Himmler még ebben 
az évben elrendelte, hogy az összegyűjtött és fekete háromszöggel jelölt romákat az 
auschwitzi koncentrációs táborba szállítsák. Külön rendeletet hozott arról, hogy a tiszta 
vagy fél vérű cigányok a zsidókéval azonos elbánásban részesüljenek. Cigányokat alkal
manként már 1938 óta szállítottak Buchenwaldba, de a cél ekkor még nem a gyors meg
semmisítésük volt. Az 1943-as Himmler-féle rendeleteknek köszönhetően ugrásszerűen 
megnőtt a deportált romák száma.

A náci birodalom keleti csatlós államai sem maradtak le a cigányok üldözésében. 
A horvátországi usztasák 20-25 ezer romát gyilkoltak meg. Romániában az Antonescu- 
kormány a Dnyeszteren túl létesített koncentrációs táborokat, ahova 25 ezer romát hur
coltak el, s mintegy 11 ezren ott is haltak meg. A nemzetiszocialisták által megszállt cseh



és morva területek cigányságát a letyi és hodoníni táborba, majd onnan Auschwitzba 
szállították, ahol gázkamrákban végezték ki őket. A Szovjetuniótól időlegesen elhódított 
balti és belorusz területeken mintegy 30-35 ezer cigányt öltek meg.

A holokauszt során a különböző becslések szerint a kétmilliós európai cigányság 
10-30 százalékát irtották ki.

A cigány holokauszt Magyarországon
Magyarországon a cigánykérdés nem volt olyan horderejű téma, mint a zsidókérdés.
A Horthy-korszak cigánypolitikája sokban hasonlított a német helyzetre. Nálunk is el
sősorban a vándorcigányokra, azaz a le nem telepedett, állandó munkával nem rendel
kezőkre korlátozódott.

Az 1920-1930-as években Magyarországon is születtek új, cigányellenes rendeletek. 
1928-tól az évente kétszer előírt országos cigányrazzia keretében gyűjtötték össze a ván
dorcigányokat, majd kitoloncolták vagy szigorított dologházakba zárták őket. 1931-ben 
megnehezítették számukra az iparengedélyhez jutást. A roma holokauszt első közvetlen 
előzménye 1934-ben Endre László későbbi államtitkár követelése, mely szerint a romákat 
koncentrációs táborba kell zárni, és a férfiakat sterilizálni kell. 1938-ban utasították a 
rendőri hatóságokat, hogy a cigányokat gyanús elemeknek kell tekinteni, ezért rájuk 
külön figyeljenek.

... részben kitelepített és betelepített családok ideiglenes szálláshelye volt az erőd, 
illetve a deportált zsidókat egy darabig itt állomásoztatták, ...



A magyarországi cigányságot sújtó népirtás története csak részben dokumentál
ható. Ezért az egyes becslések között nagy az eltérés. A legtöbb kutató úgy véli, hogy 
Magyarország 1944. március 19-ei német megszállását követően kb. 30 000-70 000 
romát, köztük gyerekeket, nőket és öregeket deportáltak a komáromi Csillagerődbe, majd 
onnan különböző koncentrációs táborokba. A magyarországi roma holokauszt mintegy 
5 000 életet követelt. De vannak olyan feltevések is, miszerint az áldozatok száma ennél 
jóval nagyobb, és tízezrekben mérhető. Pontosabb számot azért nem lehet mondani, mert 
a levéltári anyagok hiányosak, és a romák esetében gyakran nem is készültek írásos do
kumentumok.

A Csillagerőd 1944 októberétől decemberéig deportáltak gyűjtőhelyéül szolgált 
ahonnan elsősorban cigányokat hurcoltak külföldi koncentrációs táborokba

KÉRDÉSEK
Mi az a porrajmos? Melyik másik népet érte ilyen jellegű üldöztetés? 
Mit tudsz a Mein Kampfró\?
Gondold végig, hogy a nácik milyen okokat találtak arra, hogy az 
egyébként árja cigányokat miért is kell üldözniük!
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